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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Zpravodaje Vám
sdělím několik informací o ukončených a probíhajících investičních akcích města.
Firma Letostav dokončila výstavbu nové mateřské školy v ulici Zábíteší. Stavba byla dne 30.
8. 2019 zkolaudována a k měsíci říjnu byla uvedena do provozu nová třída mateřské školy. Mateřská škola využívá přízemní prostory budovy a horní patro využívá
školní družina základní školy. Firma Letostav tuto
stavbu postavila za 338 dnů a celkové náklady stavby činí 15 097 522 Kč včetně DPH. Výstavbou této
nové budovy mateřské školy máme snad zajištěnou
kapacitu školky na několik let dopředu. Ale člověk
nikdy neví, neboť naše město se neustále rozrůstá
o nové obyvatele.
Zastupitelstvo města schválilo mateřské školce
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 654 000 Kč
na vybavení nové mateřské školy v ulici Zábíteší.
Stavební skupina města provedla opravu mostku
přes Bílý potok za obchodem Hruška směrem na
Ostrůvek.
Byla dokončena výstavba splaškové a dešťové kanalizace na Masarykově náměstí. Dne 24. 10. 2019
byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Stavbu provedla firma H3 Inženýrské stavby, spol.
s r.o. Blansko za cenu 599 327 Kč včetně DPH. Na
stavbu splaškové kanalizace během následujících
dnů obdržíme finanční dotaci ve výši 190 600 Kč.

Dotace nám bude poskytnuta z rozpočtu Jihomoravského kraje ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK.
Byla osazena vítězná lavička z akce Dny města
2019. Tato lavička je umístěna Na Bílém potoce
u vzrostlé lípy u garáží. Podél toku Bílého potoka
byly umístěny další tři lavičky. Jedna lavička byla dána na ulici M. Kudeříkové a hledáme vhodné místo
pro umístění lavičky na ulici Hvozdecká.
Pokračují stavební práce na výstavbě nové tělocvičny v ulici Pavla Perky. Je dokončena hrubá stavba, zastřešení, je nainstalována vzduchotechnika,
osazena okna a hliníková stěna, probíhají práce na
stropních podhledech, připravuje se realizace fasády
a další. Celková částka na výstavbu včetně stavebních dozorů činí 39 709 000 Kč včetně DPH. K měsíci listopadu je na uvedené stavbě proinvestována
finanční částka ve výši 16 433 414 Kč. Podle aktualizovaného harmonogramu prací by stavba měla být
dokončena v měsíci květnu 2020. Na uvedenou stavbu se nám podařilo zajistit z Ministerstva pro místní
rozvoj z programu 117D8220B - Podpora rozvoje
regionů 2019+ finanční dotaci ve výši 5 000 000 Kč.
V měsíci listopadu byla dokončena výstavba
prodlouženého řadu splaškové kanalizace v délce 62
m v lokalitě Na Okřínku. Na Městském úřadě v Kuřimi je zažádáno o vydání kolaudačního souhlasu.
Počátkem příštího roku provedeme ve stejném úseku
prodloužení vodovodního řadu.
V měsíci listopadu jsme zakoupili nové osobní
vozidlo Dacia Doker za cenu 318 700 Kč včetně
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DPH. Tento nový automobil bude využívat pracovní skupina města pro pracovní činnost.
Nechali jsme zpracovat a vytvořit návrhy loga
města Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města z předložených a odprezentovaných návrhů od agentury
ADVERTISING WAY s.r.o. Brno, vybralo a schválilo
konečnou verzi loga. Logo bude možné využívat na
tiskovinách, na různých typech reklam, v mediích,
při propagačních, kulturních a sportovních akcích.
Byl nám předán Design manuál, který stanovuje přesná pravidla pro užívání loga města Veverská Bítýška.
Nechali jsme provést registraci ochranné známky
loga u Úřadu průmyslového vlastnictví.

vyhotovena a předána městu, zažádáme o vydání
stavebního povolení.
Byla zadaná objednávka na vypracování předprojektové studie a vypracování projektové dokumentace technologie pro realizaci rozšíření úpravny vody
a zapojení nového, již zrealizovaného vrtu HV 102
do vodovodního systému. Projektová dokumentace
bude řešit umístění technologie do stávajícího vodárenského objektu na Bílém potoce.
Dne 6. listopadu provedli na našem Městském
úřadu zástupci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje kontrolu, jejímž předmětem bylo
dodržování krizového zákona a předpisů vydaných
k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti
města na řešení krizových situací.
Po provedené kontrole požadovaných a předložených dokladů bylo konstatováno, že město Veverská Bítýška plní úkoly uvedené v krizovém
zákoně.
Na webových stránkách města přibyla nová ikonka KRIZPORT (portál krizového řízení), kde se mimo
jiné můžete seznámit například s odkazy na výstrahy,
co se týká ohlašovací povinnosti při pálení klestí,
s právními předpisy a zejména s radami chytrých
blondýnek při Vašich cestách k bezpečí a jiné.
Ve dnech 11. a 12. listopadu bylo dílčím přezkoumáním zahájeno přezkoumání hospodaření města
Veverská Bítýška za rok 2019 v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření města bylo provedeno za období
1.ledna 2019 - 30.září 2019. Výsledek přezkoumání: při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
V průběhu zimních měsíců budou zahájeny přípravné práce potřebné k realizaci záměru opravy
budovy č. p. 81 v ulici Boční. Jedná se o budovu
bývalé prodejny zeleniny, kterou město zakoupilo
do svého vlastnictví.

V měsíci listopadu by
měly proběhnout stavební práce na opravě střechy na budově smuteční
síně v ulici Dlouhá č. p.
845. Za uplynulá léta je
již střecha v neutěšeném
stavu - neustále sjíždějí
střešní tašky, které jsou
na mnoha místech popraskané. Máme obavu,
aby přes zimní období
nedošlo k zatečení do budovy.
Město zadalo objednávku na vypracování projektové dokumentace na provedení oprav a zateplení
budovy kulturního domu. Projektová dokumentace
bude řešit opravu střechy na celé budově (penzion,
sál, jeviště) včetně zateplení. Dále nové oplechování,
hromosvody, svody dešťových vod, výměnu oken na
penzionu, nové parapety, zhotovení nových hlavních vstupních dveří do budovy a restaurace. Také
opravu vstupního schodiště a schodiště do divadelního klubu, celkové zateplení budovy a zhotovení
nové fasády. Jakmile bude projektová dokumentace

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné
prožití adventní doby a klidné a spokojené
vánoční svátky.
Josef Mifek, starosta města

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Veverská Bítýška dne 17.9.2019
(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje III. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2019
v oblasti příjmů.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje III. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2019
v oblasti výdajů.
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Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje III. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2019
v oblasti financování.
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Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje vyřazení majetku města
Veverská Bítýška, nám. Na Městečku
72, 664 71 Veverská Bítýška, dle
předloženého inventarizačního protokolu ze dne 6. 9. 2019.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje vyřazení nepotřebného majetku Mateřské školy, přísp. organizace, Pavla Perky 333, 664 71 Veverská Bítýška, dle předložených vyřazovacích protokolů ke dni 30. 6. 2019
a ke dni 30. 8. 2019.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Mateřské škole, přísp. organizaci, Pavla Perky 333, Veverská
Bítýška, čerpání finančního daru ve
výši 30 000 Kč a jeho využití za
účelem vybavení mateřské školy.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje odkup pozemku p. č.
2425/12 v k. ú. Veverská Bítýška o
výměře 1 122 m2 do vlastnictví města
Veverská Bítýška za cenu 450 Kč/m2,
tj. celkovou cenu 504 900 Kč.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje vypracování kupní smlouvy
na pozemek p. č. 2425/12 v k. ú. Veverská Bítýška a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Vypracování kupní smlouvy, vklad do KN a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku uhradí město Veverská Bítýška. Smlouva bude podepsána v momentě, kdy bude proveden výmaz
zástavního a smluvního práva z katastru nemovitostí.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje pronájem nebytových prostor v nové budově Mateřské školy v
ulici Zábíteší 224, 664 71 Veverská
Bítýška, za částku 5 000 Kč/rok Základní škole Veverská Bítýška, přísp.
organizace, Na Městečku 51, Veverská Bítýška. Jedná se o první NP se
samostatným vchodem, společenskou
místností, sociálním zařízením a terasou. Nad rámec sjednaného nájemného je nájemce povinen hradit náklady za elektrickou energii a teplo
dle výpočtu pronajímatele za zúčtovací období stanovené dodavatelem
energií a také vodné a stočné. Dále
nájemce zajistí na své náklady
pojištění odpovědnosti za škodu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
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podpisem smlouvy o pronájmu.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 160 000 Kč
na projekt "Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška" uzavřenou mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí Na
Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška a Městem Kuřim, Jungmannova
968/75, 664 34 Kuřim, Obcí
Chudčice, Chudčice 220, 664 71,
Obcí Moravské Knínice, Kuřimská 99,
664 34 Moravské Knínice, a DSO
MIROREGIONEM Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o
poskytnutí investičního příspěvku.
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje prodej speciálního automobilu silniční automobilový jeřáb ČKDAD 080 a zvláštní výbavy jeřábová
nástavba AD 080 - typ Praga V3S - za
výkupní cenu železa 2,50 Kč/kg a celkovou cenu 25 125 Kč. Vozidlo je vyřazeno z provozu a je uloženo v depozitu. Kupující uhradí přepis vozidla, kupní smlouvu a veškeré poplatky
spojené s prodejem vozidla. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o prodeji.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje prodej pozemku p. č.
2326/2 o výměře 358 m2 v k. ú. Veverská Bítýška, způsob využití vodní
plocha, za cenu 18 000 Kč a
pozemku p. č. 2326/4 o výměře 774
m2 v k. ú. Veverská Bítýška, způsob
využití vodní plocha, za cenu 32 000
Kč, které vznikly oddělením od pozemku p. č. 2326 na základě geometrického plánu č. 1679-51/2016 Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, Husova
760, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku včetně vypracování kupní
smlouvy, vkladu do KN, případně
vypracování znaleckého posudku
uhradí kupující. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje logo města Veverská Bítýška předloženého jako motiv č. 1 bez
modrého obláčku v předložených
materiálech firmou ADVERTISING
WAY, s.r.o.
Usnesení č. 24
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
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schvaluje odkup pozemku p.č.
1448/6 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 33 m2 nacházející se v části komunikace ulice Nádražní za cenu 300
Kč/m2 do majetku města Veverská
Bítýška. Veškeré poplatky spojené s
prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do KN,
uhradí město Veverská Bítýška.
Usnesení č. 25
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje odkup pozemku p.č.
1448/8 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 41 m2 nacházející se v části
komunikace ulice Nádražní za cenu
300 Kč/m2 do majetku města Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do
KN, uhradí město Veverská Bítýška.
Usnesení č. 26
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje odkup pozemku p.č.
1448/7 v k. ú. Veverská Bítýška o
výměře 25 m2 nacházející se v části
komunikace ulice Nádražní za cenu
300 Kč/m2 do majetku města Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do
KN, uhradí město Veverská Bítýška.
Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje odkup pozemku p.č.
1614/2 v k. ú. Veverská Bítýška o výměře 118 m2 nacházející se v části
komunikace ulice Nádražní za cenu
300 Kč/m2 do majetku města Veverská Bítýška. Veškeré poplatky spojené
s prodejem pozemku, včetně vypracování kupní smlouvy a vkladu do
KN, uhradí město Veverská Bítýška.
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje zadání vypracování geometrického plánu na pozemek p. č.
1448/9 a 1448/10, který oddělí část
pozemku, na němž se nachází komunikace, na náklady města a následně
bude jednáno o odprodeji pozemku
městu Veverská Bítýška
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
souhlasí s provedením stavby a umístění plynové skříně na hranici
pozemku p. č. 1320 a p. č. 1306/1 v
k. ú. Veverská Bítýška pro rodinný
dům Masarykovo náměstí 70, Veverská Bítýška. Po provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu odkoupí p. Jahoda do svého vlastnictví
část pozemku p. č. 1306/1 za cenu
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Kč/m2.

500
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška schvaluje záměr prodeje
části pozemku cca 1,5 m p. č. 1306/1
v k. ú. Veverská Bítýška po oddělení
geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku,
včetně vypracování geometrického
plánu a zápisu do KN, uhradí kupující. Omezení - na pozemku je
umístěna plynová skříň.
Usnesení č. 30
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
neschvaluje prodej pozemku p. č.
5447/3 v k. ú. Bystrc.
Usnesení č. 33
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
projednalo opětovné návrhy na
úpravu městského zpravodaje a rozhodlo, že se touto záležitostí bude
nadále zabývat a předloží návrh
k projednání na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2020.
Usnesení č. 34
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje odkoupení stavby SO 01
komunikace na pozemcích p.č. 970,
1130/2, 1073/2, 1074/2, 1076/3,
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1078/2 a 1076/2 v k. ú. Veverská
Bítýška do majetku města Veverská
Bítýška za částku 2 000 Kč za celou
stavbu. Vypracování kupní smlouvy
uhradí město Veverská Bítýška. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 35
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje výjimku ze směrnice pro
zadávání zakázek malého rozsahu č.
1/2014. Výjimka se týká opravy
střechy na budově smuteční síně z důvodu akutního problému zatékání,
budova se znehodnocuje, město Veverská Bítýška nebude vypisovat Výzvu k podání nabídek a nebude
probíhat výběrové řízení. Firma bude
vybrána přímo, na základě objednávky. Zastupitelstvo města Veverská
Bítýška schvaluje opravu střešní krytiny na budově smuteční síně ve Veverské Bítýšce, ul. Dlouhá č. p. 845.
Opravu zajistí a provede firma
Jaroslav Modl, Nová 315, 664 84
Zbraslav, za cenu 345 540 Kč bez
DPH. Zastupitelstvo města Veverská

Bítýška pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Usnesení č. 37
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Boční č.
p. 555, Veverská Bítýška v přízemí
budovy o výměře 20,5 m2 a místnosti
sociálního zařízení o výměře 5,5 m2
na dobu 4 let. Budoucí nájemce uhradí kromě ceny za pronájem i veškeré
poplatky spojené s provozem a cenu
za energie.
Usnesení č. 38
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 436/1, ostatní plocha,
v k. ú. Veverská Bítýška s pevně zabudovaným mobiliářem soukromého
vlastníka (stolky a lavičky - letní
zahrádka) dle zákresu za cenu 900
Kč/měsíc. Tato cena je stanovena z
toho důvodu, že uvedený mobiliář je
využíván i širší veřejností např. při
čekání na autobus. Doba nájmu se
stanovuje na 2 roky od podpisu
smlouvy.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Veverská Bítýška dne 21.10.2019
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje cenu pronájmu nebytových
prostor v objektu na ul. Boční č. p.
555, Veverská Bítýška v přízemí budovy o výměře 20,5 m2 a místnosti
sociálního zařízení o výměře 5,5 m2
ve výši 500 Kč/m2/rok + veškeré poplatky spojené s provozem a ceny za
energie.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje IV. a V. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2019
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje IV. a V. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2019
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje IV. a V. rozpočtové opatření
města Veverská Bítýška v roce 2019
v oblasti financování.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška

schvaluje smlouvu číslo ag. č. JMK
061362/19/OŽP o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Městem Veverská Bítýška, náměstí
Na Městečku 72, 664 71 Veverská
Bítýška, a Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
ve výši 190 600 Kč na realizaci akce
"Kanalizace splašková, kanalizace
dešťová".
Zastupitelstvo
města
pověřuje starostu podpisem uvedené
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje přijetí dotace ve výši 190
600 Kč z rozpočtu Jihomoravského
kraje, Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK, do rozpočtu města
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Veverská
Bítýška, náměstí Na Městečku 72,
664 71 Veverská Bítýška a budoucím
prodávajícím, týkající se budoucího
4

odkoupení vodovodního řadu v délce
267 m uloženého v části pozemku ve
vlastnictví města Veverská Bítýška, p.
č. 2543 v k. ú. Veverská Bítýška, do
majetku města za částku 1 000 Kč.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
podpisem uvedené smlouvy
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o
spolupráci, týkající se svozu textilu
a bot z katastru obce Veverská Bítýška, uzavřený mezi Městem Veverská
Bítýška, náměstí Na Městečku 72,
664 71 Veverská Bítýška, a Diecézní
charitou Brno, třída Kpt. Jaroše
1928/9, Brno, 602 00. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu podpisem
Dodatku č. 1.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška
schvaluje provedení stavebních úprav
v 1. patře v ul. Boční č. p. 81 včetně
topení, vodovodu a el. energie za
účelem způsobu využití - kanceláře
a zázemí pro Vodárenský svazek
"Bítešsko".
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DNY MĚSTA 2019
Několik fotografií je jen malým ohlédnutí za Dny města 2019. Děkujeme všem, kteří se na organizaci Dnů
města podíleli. Zvláště děkujeme Divadlu Prkno a Junáku Veverská Bítýška. Tyto organizace se každý rok
zapojují do programu.
Byli bychom rádi, kdyby se i další organizace zapojily do programu Dnů města a prezentovaly se na veřejnosti jako organizace, které žijí, mají svou náplň a dokáží pro své spoluobčany vymyslet program či zábavu.

Výstava

Sobotní sportovní odpoledne

Děkujeme všem organizátorům a účastníkům Laviček. Byli kreativní a skvělí.
Další fotky můžete vidět na webu www.obecveverskabityska.cz.
Na této adrese si můžete stáhnout píseň "Nad Bítýškou" skladatele Aleše Bojanovského, kterou jsme na Dny
města hráli z místního rozhlasu.

Slavnostní mše svatá za občany a rodáky

Nedělní kulturní odpoledne

K. Kahovec a V. Sodoma

Turnaj v malé kopané
5
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BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
K Veverské Bítýšce patří neodmyslitelně řeka
Svratka. Láká nás po celý rok k vycházkám, například
k hradu Veveří a nebo i dál po břehu až do Bystrce.
Zde se před námi objeví Brněnská přehrada Kníničská. Proč Kníničská? Protože při stavbě přehrady byla zatopena obec Kníničky.
Tato obec stávala na mírném svahu na levém
břehu řeky v místech pod pomníkem padlých v první světové válce, poblíž dnešní restaurace ,,U Lva"
Projekt pro stavbu vodního díla byl zpracován již
za Rakousko-Uherska a místní obyvatelé s tím byli
seznámeni. Bohužel atentát v Sarajevu zhatil tyto
plány. Stavba vodního díla byla však pouze odložena. Od vzniku Československa byla v Kníničkách
a vlastně v celé zátopové oblasti vyhlášena stavební
uzávěra. To znamená, že v dané lokalitě nebyly
stavebním úřadem povolovány nové stavby ani
rekonstrukce objektů.
Každou stavbu předchází pečlivá a mnohdy dlouholetá příprava, nekonečná jednání vyúsťující v důsledné zpracování projektové dokumentace a provádění dalších důležitých prací. Dne 25.3.1927
zažádal bývalý Moravský zemský výbor v Brně o povolení ke stavbě údolní přehrady na řece Svratce
u obce Kníničky a o provedení vodoprávního řízení
v obvodu obcí Kníničky, Bystrc, Moravské Knínice,
Chudičce a Veverská Bítýška.
Dne 18. 3. 1929 byl vodoprávní výměr vydán
a stavba přehrady se stává realitou. Všem obyvatelům
Kníniček byla nabídnuta náhrada za zatopený
majetek. Byla vytipována lokalita, kde si každý mohl
v rámci mantinelů daných stavebním úřadem a velikostí přiděleného pozemku vybudovat dům dle
svých potřeb. Nové Kníničky mají v porovnání s původní obcí jiný charakter. Především tu neprotéká řeka. Tady mnozí obyvatelé, kteří žili po celý život, po
několik generací na břehu toku, jistě pociťovali podstatnou změnu. Někteří obyvatelé si značně polepšili, jiní nostalgicky vzpomínali.
Na začátku třicátých let začala výstavba Vranovské přehrady. Zkušenosti získané při projektové činnosti a následně i stavbě tohoto vodního díla na řece
Dyji ovlivnily i výsledné konstrukční řešení přehradní zdi, především návrh přepadů a spodních výpustí
Brněnské přehrady. Dochází k částečnému přepracování již schválené projektové dokumentace, se zapracováním nově získaných zkušeností. Úkolu se ujímají inženýři: J. Mazel, S. Kratochvíl, A. Homola, K.
Lossman a J. Grunt.
V roce 1936 došlo k zahájení vlastních stavebních
prací. Ministerstvo veřejných prací mělo podmínku,
aby při stavbě bylo zaměstnáno místní obyvatelstvo.
Hodně prací bylo prováděno ručně s pomocí
jednoduché techniky. Na jaře 1937 byl instalován

nevelký parní jeřáb, dvě míchačky na beton a jeden
kompresor. V roce 1938 bylo rozhodnuto, že pro
další zkvalitnění stavebních prací, urychlení výstavby
a v neposlední řadě i ulehčení práce stavebních dělníků, bude na stavbě instalován věžový jeřáb. Dílo
zkomplikovaly i dvě větší povodně, a to v létě roku
1937 a v srpnu/září 1938. Největším neštěstím bylo
zřícení nově postaveného věžového jeřábu, který už
se nepodařilo znovu instalovat. Práce musely opět
pokračovat pouze za použití základní stavební mechanizace. Rušné dějinné události roku 1939 neměly na postup stavebních prací zásadní vliv. V roce
1940 byla stavba Brněnské přehrady dokončena.
Skutečné náklady činily 59 miliónů protektorátních
korun. Stavbu přehradní zdi provedla firma Muller
a Kapsa z Prahy, strojní zařízení bylo dodáno Českomoravskými strojírnami v Blansku a Vítkovickými
železárnami. Vybavení elektrárny a rozvodny zajišťovala firma F. Křižík z Prahy.
Po dostavbě přehrady v období německé okupace
bylo rozhodnuto, že tudy mělo procházet dálniční
spojení mezi Vídní a Wroclaví. Tento železobetonový dálniční most měl mít čtyři pilíře. Jediný dokončený pilíř můžeme vidět i dnes. Po dobu druhé
světové války byla veškerá doprava přes přehradní
hráz zastavena a hlídána. V dubnu roku 1945 příslušníci vojsk SS vytrhali dlažbu nad přepady a umístili do koruny hráze devět protitankových min.
Hrázný Brněnské přehrady včas varoval postupující
vojska, čímž velmi napomohl k záchraně přehradní
zdi před značným poškozením a ohrožením obyvatel
města Brna. Bohužel svému osudu neunikl nově vybudovaný most u hradu Veveří, který německá vojska při svém ústupu podminovala a zničila. Jeho
zbytky jsou tu dodnes ponechány. Můžeme je dobře
vidět, když plujeme parníkem kolem hradu Veveří.
Lodní doprava je s Brněnskou přehradou nerozlučně spjata. Záměr, využít vodní hladinu pro rekreační plavbu, se zrodil ještě dříve, než bylo vodní dílo
dokončeno. Před koncem války byly z Německa do
Brna dopraveny dvě motorové lodě. Při bojích
o Brno byly sice poškozeny, ale následně opraveny.
V roce 1945 proběhlo v Praze školení budoucích kapitánů lodí. V květnu 1946 byly lodě pokřtěny jmény
Morava a Brno. Dále byl pro provoz připraven
nevelký motorový člun jménem Svratka. Lodě měly
kapacitu 90 osob a člun 18 osob. O nově vzniklou
turistickou atrakci byl nebývalý zájem. Plavební
okruh směřoval z Bystrce k hradu Veveří. V roce
1947 byl v areálu hlavního přístaviště v Bystrci postaven dřevěný hangár pro údržbu a opravy plavidel,
restaurace a byla zde zřízena půjčovna loděk. V roce
1947 byla brněnská flotila rozšířena o loď Veveří,
kterou si vlastními silami postavili pracovníci Do6
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pravního podniku města Brna. Byla kopií
lodí Brno a Morava. V roce 1948 byla
objednána stavba další lodě, v Praze u firmy Špirk, která mohla přepravit až 200
cestujících. Při slavnostním křtu v roce
1949 dostala jméno Úderník. V této době
již plavební okruh končí až ve Veverské Bítýšce. Podle této lodi si Dopravní podnik
postavil další dvě lodě se jmény Pionýr
a Mír, které byly spuštěny na vodu v roce
1950 a 1952.
Zájem o lodní dopravu byl stále velký
a lodní park nebyl s to nápor cestujících
zvládnout. Proto bylo rozhodnuto postavit
další modernější velkokapacitní lodě.
V roce 1953 byla podle vlastního projektu
přímo v loděnici na přehradě postavena
první dvoupatrová loď pro 350 cestujících. Loď byla
pokřtěna jménem Praha a dne 11.7.1953 spuštěna na
vodu. Podle ní byly postaveny ještě další dvě, loď
Moskva v roce 1955 a loď Bratislava v roce 1956.
V této době je zaznamenán velký nárůst zájmu
o výstavbu rekreačních objektů v oblastech Rakovce,
Kozí horky, Rokle, Obory, Jelenice a v oblasti Osady
a Sokolského koupaliště.
V polovině padesátých let byly z provozu
vyřazeny nejstarší lodě Morava a Brno. Několik
sezón ještě jezdily na Vranovské přehradě. Třetí nejstarší loď Veveří byla přestavěna na tzv. zásobovací
loď. Zajížděla v pravidelných intervalech na jednotlivá přístaviště a zásobovala především chataře
čerstvými potravinami.
Dne 9.9.1961 byla na vodu spuštěna čtvrtá
velkokapacitní loď s názvem Kyjev. Od té doby
nedochází k žádným výrazným změnám. Až v osm-

foto: Václav Hálek

desátých letech probíhají generální opravy lodí. Lodě
jsou modernizovány, a to zejména: kormidla, vybavení interiéru a elektrovýstroj. Loď Úderník byla zrekonstruována na salonní loď a překřtěna na Brno.
Obdobně po ukončení rekonstrukcí v roce 1993 byla
loď Kyjev přejmenována na Veveří a loď Moskva na
Dallas. I když na přelomu osmdesátých a devadesátých let bylo uvažováno o zrušení lodní dopravy na
Brněnské přehradě, převládly nakonec argumenty
pro její zachování a je to dobře. Díky ekologickému
pohonu lodí se můžeme nadále těšit vyjížďkami po
Brněnské přehradě.
V současné době tvoří flotilu plavidel na přehradě
6 lodí - Lipsko, Utrecht, Dallas, Vídeň a Stuttgart, což
jsou moderní dvoupalubová plavidla z let 2010 až
2012, a historická loď Brno z roku 1949.
Hana Mifková

140 LET SDH VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Dne 21. září 2019 proběhly oslavy výročí 140 let založení hasičského sboru ve Veverské Bítýšce. V dopoledních hodinách měli návštěvníci možnost prohlédnout si hasičskou zbrojnici včetně hasičské techniky
a výstroje, klubovnu vyzdobenou fotogalerií i nově zrekonstruované šatní prostory.
Odpoledne oslavy pokračovaly na prostranství na Ostrůvku, kde byla k vidění
hasičská technika nejen hasičů z Bítýšky, ale
rovněž Sboru dobrovolných hasičů z Kuřimi,
Lažánek, Sentic a Požární stanice Tišnov.
Kroužek mladých hasičů předvedl ukázku
požárního útoku a starosta sboru předal do
rukou členů Sboru dobrovolných hasičů Veverská Bítýška vyznamenání a pamětní medaile.
Dobrovolný hasičský spolek byl ve Veverské Bítýšce založen 24. dubna 1879 a je nejstarším spolkem ve městě. V roce 140. výročí
čítá členská základna hasičského sboru 68
členů. Z toho 33 mužů, 13 žen a 22 dětí
mladších patnácti let.
Robert Fišer
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TŘI STOLETÍ OD ÚMRTÍ V. B. JESTŘÁBSKÉHO
Valentin Bernard Jestřábský, římskokatolický kněz a barokní spisovatel, působil ve Veverské Bítýšce jako
farář v letech 1667-1719. Připomíná to pamětní deska umístěná na budově fary. Ve čtvrtek 26. prosince
uplyne 300 let od jeho úmrtí. V. B. Jestřábský je pohřben v kostele sv. Jakuba v našem městě.
Jestřábský, rodák z Moravské Ostravy (1639), projevoval touhu po vědění už jako malý chlapec. Bystrý,
zvídavý mladík absolvoval jezuitskou kolej v Uherském Hradišti a následně absolvoval studium teologie na
univerzitě v Olomouci, kde byl v roce 1663 vysvěcen na kněze. Poté působil jako kaplan v Lošticích (16631665), dva roky jako farář ve Střelicích u Brna a 18. března 1667 se stal farářem v Bítýšce, kde působil až do
konce svého života, tedy 52 let.
Z roku 1987 mám ve svém archivu mimo jiné poznámky z rozhovoru s panem Mons. Stanislavem Vídenským. Tehdy jsme rozebírali především literární činnost Jestřábského. "Je pravda, že prakticky všechna svoje
díla napsal Jestřábský zde (na faře v Bítýšce - pozn. autora), ale kořeny sahají až do jezuitské koleje v Hradišti,
kde v něm zájem o literaturu vzbudili především P. Jiří Kruger, historický spisovatel z tovaryšstva Ježíšova,
a P. Martin Lassota, filosof a rétor," vysvětlil Mons. Vídenský. Rozsáhlou literární činnost započal Jestřábský
až v Bítýšce. "V jeho tvorbě ho podporoval brněnský kanovník František Xaver Leffler, který mu byl přítelem,"
uvedl a dodal, že např. třísvazkový kazatelský soubor z roku 1712 vypovídá o autorově skromnosti, neboť
na titulní straně uvedl větu "Nákladem jednoho faráře diecesis olomucensis". Tak jako ostatní pobělohorští
spisovatelé psal i Jestřábský latinsky a česky. "Jeho latinské spisy určené především kněžím mají vysokou
odbornou úroveň a navíc vyrostly z jeho bohatých zkušeností," upozornil.
Bílá hora neznamenala úplné přerušení
kontinuity česky psané literatury. Autoři
navazovali na předchozí tradice, byli znalí
tvorby minulého období. Jestřábský znal
např. díla Bohuslava Balbína, Hájkovu kroniku, práce Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic i díla Tomáše Pěšiny z Čechorodu.
Z českých spisů je nejznámějším dílem
Jestřábského Vidění rozličné sedláčka
sprostného. Jde o knihu s mravoučnou problematikou zpracovanou formou fiktivního dialogu mezi andělem a sedlákem. Pro
dialogy měl Jestřábský vytříbený smysl, navíc to byla standardní forma písemného
projevu baroka. Komenského Labyrint světa a ráj srdce je psán podobnou formou, nicméně psané dialogy byly oblíbené už v antice (např. Vergiliův
epos Aeneida).
Spis, který vyšel krátce před jeho smrtí v roce 1719, je rozdělen na 37 kapitol. Anděl provádí sedláka
rozličným prostředím - zavítají do rodiny, kde děti dobře vychovávají, do jiné rodiny, kde vidí pravý opak.
Ve škole poukazuje anděl na rozdíl v učitelích. Někteří učí děti metodou od jednoduchého ke složitějšímu,
jiní nutí děti naučit se zpaměti poučky a nezbytnou pomůckou je jim rákoska. Anděl několikrát zdůrazňuje
význam vzdělání a vstřícný přístup.
Jedním z míst, kam spolu zašli, byla krčma. "Viděl sedláček mnoho mládeže obojího pohlaví, a ti jak by
rozumu pozbyli, skákali, tancovali,…," píše Jestřábský a pokračuje slovy sedláka: "Co to znamená taková rozpustilost? Jak živ jsem slýchával, že z takových hříček nic dobrého nepřišlo, ale zlé ne jedno." Anděl
připomíná, že "Lépe by bylo, aby mládenci za pluhem chodili, a roli orali, a děvečky aby u přeslice seděly,
než běhaly a skákaly."
V dalších kapitolách autor poukazuje na nešvary trhovců, na rozdíly mezi dobrými a špatnými hospodáři,
na chování při pobožnostech apod. Ze záporných lidských vlastností odsuzuje především nezdravou ctižádost, sobeckost, lhostejnost a lehkomyslnost.
Ze současného pohledu je problematický už samotný název díla. Zdrobnělina "sedláček" může být vnímána jako dehonestující, podobně jako by se dnes někdo o přednostovi kliniky vyjádřil slovem "doktůrek".
V době Jestřábského byl výraz "sedláček" naprosto běžný, stejně jako staročeské přídavné jméno "sprostný"
ve významu prostý, nevzdělaný.
Vidění, které přísluší do kontextu prací s tématikou sedláka jako ústřední postavy, eventuálně selské práce
vůbec, může moderního čtenáře odradit nejen archaickým slohem, ale i rušivě působící interpunkcí.
8
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Zvlášť hojné je používání dvojteček a čárek, pro barokní literaturu tak typické. Je třeba si uvědomit, že dílo
vzniklo před třemi stoletími, kdy šlo o charakteristický styl používaný i předními literáty, ke kterým V. B.
Jestřábský bezesporu patřil.
Kněze a spisovatele připomíná pamětní deska na budově fary, kterou nechal zhotovit. P. Arnošt Korec.
Odhalena byla slavnostně 5. dubna 1970 za účasti pana biskupa Karla Skoupého.

Radoslav Patočka

MĚSTO VE FOTOGRAFII ROKU 2020
Milí obyvatelé Veverské Bítýšky, ale i přespolní!
Oslovujeme všechny naše občany, malé i velké, aby na svých fotografiích zachytili život u nás ve městě:
- ve všední den i ve svátek
- vesele i smutně
- za každého počasí
- v každém ročním období
Prostě tak, jak jde život kolem nás.
PROČ?
No přece, abychom se podělili o Váš pohled na současný život kolem nás v našem městě. Každý nemá
možnost a pozorovací talent vidět TO, co ostatní kolemjdoucí nevidí. Vybrané fotografie budou archivovány
pro další generace po nás. Budou dokladovat život a dobu, ve které žijeme.
Staňte se i Vy spolutvůrci fotografického fondu archivu našeho města.
CO OD VÁS OČEKÁVÁME:
V termínu od 1.1.2020 do 1.11.2020 zaslat na e-mail matrika@obecveverskabityska.cz
- 2 ks fotografie
- jméno, příjmení a věk autora
- bydliště včetně kontaktu (mobil, e-mail)
- název lokality, kdy a kde byla fotografie pořízena
V termínu dodané fotografie budou začátkem roku 2021 zaevidovány.
Užší výběr k výstavě bude připraven k vernisáži, která bude pořádána v době tradičních oslav Dnů města.

Těšíme se na poštu od Vás.
Ilona Coufalová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Běh kolem Bítýšky
V sobotu 21. 9. 2019 za krásného slunečného
počasí se uskutečnil v areálu fotbalového hřiště ve
Veverské Bítýšce 5. ročník běžeckého závodu
„BĚH KOLEM BÍTÝŠKY“. Žákovské kategorie probíhaly na travnaté ploše hřiště. Dospělí vystartovali
z areálu, oběhli „Bažiny“ a vrátili se zpět. Ve 21
kategoriích soutěžilo 185 účastníků. Tři nejlepší
v každé kategorii byli vyhlášeni na stupních vítězů
a obdrželi medaile a věcné ceny. Ceny předávala
předsedkyně školské rady ZŠ Veverská Bítýška,
paní Pavlína Kozinová. Závod se uskutečnil za
podpory fotbalového oddílu (propůjčení hřiště
a zajištění občerstvení) a společnosti Hartmann Rico a.s. (věcné dary závodníkům). V rámci celého
dopoledne připravily vychovatelky školní družiny pod vedením paní Miroslavy Hemalové sestavu „Malé atletiky“, kterou si vyzkoušeli téměř všichni žáci. Akci pořádáme proto, abychom podpořili pohybové aktivity
a sportovní činnost občanů všech věkových kategorií v naší obci.
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Třeťáci v divadle Polárka
Dne 4. 11. 2019 navštívily třídy 3. A a 3. B společně představení O Glashtinovi a slepé dívce v brněnském divadle Polárka. Byla to irská pohádka o bytostech zrozených z mořských
vln, o zrádném snění, které nás odtrhne od lidí a světa, víc než
slepota. Toto představení trvalo necelou hodinu, šlo o první reprízu, protože premiéru si tento kus odbyl teprve dva dny před
tím, v sobotu 2.11. Představení vykouzlilo typicky snovou
atmosféru irského drsného přímořského života, irské hudby,
která umocňovala děj na jevišti, mnohdy až ke strašidelnému
vrcholu. Žáci ani nedutali, jak byli ponořeni do samotného
příběhu. Tuto netradiční „pohádku“ lze doporučit všem, kdo
hledají něco odlišného a originálního od podbízivých a laciných titulů. Určitě do Polárky opět někdy zavítáme.

Okrskové kolo v atletickém čtyřboji
Chladný 8. říjen 2019 jsme s našimi nadějnými atlety 8. a
9. ročníku strávili na hřišti u školy 28. října v Tišnově. Konal se
zde tradiční atletický čtyřboj starších žáků. Atletika, jako královna sportu, využívá přirozeného pohybu a zde to byly běh,
vrh, hod a skok. Někteří vrhali koulí, házeli kriketovým míčkem, skákali do výšky, jiní do dálky. Všichni si však zaběhli
sprint 60 m, dívky pak zvládli běh na 800 m a chlapci běželi
1000 m. Běh na 800 m se nepočítá mezi sprinty, ale jedná se
o běh na střední trati a běží se ve velmi rychlém tempu. V průběhu závodu hraje také roli taktika, protože závodníci se v průběhu závodu seběhnou k vnitřní straně dráhy. Nejlepší ženy
v této disciplíně dokáží běhat časy pod 1:45 minuty. Běh na
1000 m je méně vypisovanou disciplínou. Mužský rekord je
2:11 minuty.

Hra na realitu
Třídy 7. A a 7. B se koncem září vydaly do Brna za poznáním
VZTAHŮ MEZI GENERACEMI. V divadelním sále volnočasového
centra Labyrint se děti staly herci dramatického příběhu, jehož
kořeny sahají daleko do minulosti japonských kultur. Pro rozklíčování pevně daného děje potřebovaly pochopit vzájemné vztahy
mezi členy ve svých vlastních rodinách, všímaly si potřeb starších
lidí i pravidel, které ovlivňují chod dnešních moderních rodin.
Zjistily, že udělat zásadní a ne zrovna příjemné rozhodnutí není
nic lehkého, a že proto může mít každý svůj důvod. Neměli
bychom lidi odsuzovat jen podle prvního dojmu. Dívejme se
kolem sebe, pomáhejme si a přemýšlejme… to jsme si odnesli z tohoto představení.

Prezentace středních škol a učilišť
V pondělí 21.10.2019 na naší škole proběhla PREZENTACE
STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ, která je určena především pro žáky
8. a 9. ročníků a jejich rodiče. I letos se tato akce setkala s velkým ohlasem z řad žáků a rodičů. Počet škol,
které své studijní a učební obory nabízely, dosáhl počtu 21. Děkujeme všem zástupcům škol, žákům a rodičům za účast a vytvoření tak skvělé atmosféry.

Výstava ovoce a zeleniny
V pondělí 30. 9. 2019 navštívili žáci prvního stupně naší školy výstavu ovoce a zeleniny. Výstavu pořádají tradičně místní zahrádkáři. Žáci si mohli prohlédnout různé druhy zeleniny, ovoce, květin i bylinek.
Všechny děti překvapily obrovské dýně vystavené hned u vchodu. Po prohlídce žáci mohli ochutnat výborné
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vzorky medu a koláčky, které připravily pořadatelky. Výstava byla doplněna obrázky a výrobky z přírodnin,
které udělaly děti ze základní i mateřské školy. Děkujeme zahrádkářům za pozvání a těšíme se na další
spolupráci.

Výsledky mezinárodní výtvarné
soutěže „Krásná jako kvítka…“
V květnu 2019 byly zaslány výtvarné práce žáků naší školy (5.–8.
roč.) do mezinárodní výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka…“. Každoročně ji vyhlašují Základní škola
a spolek TRANOSCIUS v Havířově-Bludovicích, Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko
a Městská knihovna Havířov. Tentokrát to byl již 29. ročník, soutěžní
téma bylo „Lidé a zvířata“. Porota
ocenila diplomem čtyři výtvarné
práce našich žáků: Šimon Hýbl
z VI. A, Karolína Vejrostová z VI. B,
Anika Dundáčková ze VII. B a Marek Rossi z IX. A. Kresba Šimona
Hýbla je otištěna ve sborníku soutěže. Všem jmenovaným žákům patří poděkování a velká pochvala za
vzornou reprezentaci základní školy ve Veverské Bítýšce.

Podzimní vycházka žáků 1. tříd
Žáci prvních tříd si vyšli dne 8. 10. 2019 na podzimní vycházku. Děti 1. A šly ulicí Na Babkách k lesu
a děti 1. B šly podél řeky Svratky. Obě třídy pozorovaly podzimní přírodu v krásných barvách. Poznávaly
stromy, keře, květiny plody a sbíraly barevné listí do výtvarné výchovy. Dětem se vycházka líbila a byla
poučná.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Přijďte si zahrát a nebo půjčit:

DEJA VU, HANABI, SPEED CUPS, ŠTASTNÝ CANDÁT, ZAČAROVANÁ VĚŽ

ČTVRTKY S POHÁDKOU
zveme všechny děti ve věku 1,5 let - 4 roky s rodiči, s prarodiči na dopolední setkání s pohádkou, s příběhem, básničkami, hraním a tvořením.
Místo setkání: každý čtvrtek v 9:30 - zasedací místnost - Ulice Boční 555, v 1.patře (nad kadeřnictvím)
Čas setkání : 9:30 - 10:30
Vstupné: 10,- (rodič+dítě)
Čtvrtky s pohádkou jsme již zahájili 21.11.2019.
Četba je krásnou cestou k poznání různých světů i cestou, kterou můžeme ve výchově jít. Pomáhá dětem
rozšiřovat slovní zásobu, podporuje jejich fantazii a ve školním věku si děti díky pravidelnému čtení osvojují pravidla gramatiky.
Na všechny se těší knihovnice Romana Helanová

RODAČCE Z VEVERSKÉ BÍTÝŠKY VYŠLA DRUHÁ KNIHA PRO DĚTI
Sny se plní, doopravdy! Své o tom ví i spisovatelka Magdaléna Katolická, rodačka z Veverské Bítýšky.
Jako malá snila o tom, že napíše knihu, a 22. srpna jí
vyšla již druhá.
Magdaléna Katolická, rodačka z Veverské Bítýšky,
napsala jako malá příběh o vrabčácích, kteří se učí
létat. Na střední škole se na chvíli stala básnířkou
a snila o tom, že jednou napíše knihu. O více patnáct
let později se jí tento sen plní - 22. srpna jí nakladatelství Fragment vydalo již druhou knihu pro děti.
Kniha vychází v rámci projektu Čteme s radostí nakladatelství Fragment, podporuje přirozený rozvoj
čtenáře a je určena pro děti ve věku od sedmi let,
tedy pro pokročilejší, samostatné čtenáře. Její příběh
je delší, rozdělený na kratší kapitoly, věty jazykově
košatější a písmo menší než v knihách pro začínající
čtenáře.
Vypráví o holčičce Julince, která si vždy přála
koně. Poté co se ale jednou ráno objevil u ní v pokojíčku, byla z toho vedle jak ta jedle. Své přání si totiž
příliš dobře nepromyslela, jak už to se spoustou přání
bývá. Co jen teď bude dělat s koněm v paneláku?
Pomůže jí s ním její kamarádka Bětka? Nebo snad její
bratr Jarek? A bude mít tento sen opravdu šťastný
konec?
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"Myslím, že se kniha bude líbit i menším dětem, především holčičkám, pokud ji s nimi budou číst jejich
rodiče," říká ke knize její autorka a dodává: "Příběh je výpravný, dobrodružný a humorný. Také učí děti
odpovědnosti. Často totiž něco chtějí, aniž by byly opravdu připravené na to, že to dostanou."
I první kniha spisovatelky učí děti lásce k četbě a nenásilně rozvíjet slovní zásobu. Jmenuje se Jenseptej Příběhy knižních skřítků. Děti se v ní seznámí se skřítkem Jenseptejem, který bydlí s mámou Rádavařila, tátou
Koupilboty a sestřičkou Sněží ve hřbetu jedné knížky. Se svými kamarády Aťtem a Šťastní zažívá Jenseptej
mnohá dobrodružství a hravou formou seznamuje děti se světem knih. Na konci kapitol na ně navíc čekají
tipy na rozvojové aktivity a další dětské tituly.

INFORMACE Z RADNICE
Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zřídilo peněžní fond pro údržbu historicky významných
hrobů, které nemají svého stálého pečovatele. Tento fond shromažďuje dobrovolné příspěvky
od občanů i organizací.
Dárci mohou přispívat na účet č. 107-3527641/0100, variabilní symbol 36322321.
I Vy se tak můžete zapojit do péče o tato smuteční místa.

Člověk moudrý (Homo sapiens sapiens), též člověk rozumný.
Veverská Bítýška je pro turisty vyhledávaným městem. Vážíme si toho?
Proč občané našeho města vyváží bio odpad k břehu řeky Svratky, ale i Bílého potoka a vytváří
tak černé skládky?
Když se člověk prochází kolem břehů řeky Svratky, především na ulici Marušky Kudeříkové, nestačí se divit. Skoro za každým plotem či zahradní chatou je navezená posekaná tráva, větve a bio
odpad. Nejde nám do hlavy, proč občané našeho města dokážou takto znečišťovat svoje okolí
i přesto, že mají možnost vyvážet na místní eko dvůr.

Připomeňme si - Lavičky 2019

Sladká - ulice Nábřežní

Za obnovu nádraží - ulice Nádražní
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Městská knihovna Veverská Bítýška bude od 23. prosince 2019 do 1. ledna 2020 uzavřena.

INZERCE

Navštivte oficiální www stránky
Města Veverská Bítýška

Ing. Liška Vladimír

- aktuality z města - informace - fotogalerie - zajímavosti, historie, ankety k aktuálnímu dění
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu
na e-mail a mobilní telefony

- účetnictví
- daňová přiznání

www.obecveverskabityska.cz

včetně odložení do 30.6.

Dědické řízení

Posouzení tržní ceny nemovitosti

515 547 333, 602 506 322

Zpracuji posudek tržní ceny nemovitosti, vyžadovaný
notářem pro účely pozůstalostního řízení.
Mgr. Jiří Hrdina

Tišnovská 715, Veverská Bítýška
ing.liska@volny.cz, www.ingliska.cz

tel.
14

601 560 217
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FINANÈNÍ ODŠKODNÌNÍ ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ
Zaøídíme Vám co nejrychleji nejvyšší moné odškodnìní újmy na zdraví:
- Odškodnìní osob zranìných po dopravní nehodì
- Odškodnìní osob zranìných po pracovním úrazu.
Jedná se o vyplacení:
bolestné, ztíení spoleèenského uplatnìní, psychická újma, vyplacení ušlého zisku, náhrada
nákladù spojených s léèbou.
V pøípadì úmrtí mají nárok na odškodnìní všichni pozùstalí vèetnì rodinných pøíslušníkù.

VÁŠ PØÍPAD POSOUDÍME ZDARMA!!! NENÍ POTØEBA BÝT POJIŠTÌN!!!
Jana Dvoøáková, tel. 776222823, email: jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz
obchodní spolupracující Právního centra odškodnìní s.r.o.

PÉČE
CENTRUM
KOČKY
A
Y
S
P
O
PR
HÁ 48
ŠKA, DLOU

UVAŽUJETE
O PRODEJI VAŠÍ
NEMOVITOSTI?

VEV. BÍTÝ

nabízí
bezpečné a účinné přípravky proti klíšťatům, blechám a jiným cizopasníkům
 stříhání a koupání psů (na objednávku) od 280,- Kč
 výhodné věrnostní programy na nákup vybraných
značek krmiv


 Chcete zjistit její hodnotu, s prodejem poradit nebo pomoci?
 Chcete, aby prodej proběhl rychle,
bezpečně a podle Vašich představ?

MVDr. Irena Packová
OZNAMUJE změnu pracovní
doby v ambulanci u kostela

Obraťte se na mě
a vše potřebné ráda
zajistím za Vás.

(Dlouhá 48, Veverská Bítýška) :
Pondělí až pátek : 14 – 17 hod.
V ostatní dobu
jen na objednávku.

NOVÉ tel. číslo do ambulance :

541 216 022

Ing. Vlasta Maršíková

v pracovní době (od 8 do 19 hod.)
na recepci kliniky AXA v Rosicích
tel. 546 410 248
pohotovostní mobil (mimo pracovní dobu) : 728 009 613

realitní makléřka
tel: +420 739 437 361
www.dreamsreality.cz
vlasta.marsikova@dreamsreality.cz
www.vlastamarsikova.cz

NAVŠTIVTE

Městskou knihovnu Veverská Bítýška
okvb.unas.cz
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Provozní doba :
Pondělí 8.30-12.00, 13.00-17.00
Středa 8.30-12.00, 13.00-18.00
Pátek 8.30-12.00, 13.00-17.00
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ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ
FINSKÁ&INFRA

SAUNA

POSILOVNA

INDOOR CYCLING
SQUASH STOLNÍ
TENIS

Po - Pá
15.00 - 20.00

So - Ne
10.00 - 12.00
17.00 - 20.00

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI MĚSTA!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- Kč+DPH / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Městský úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky Zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve Zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Další číslo vyjde v březnu 2020  Vydává Město Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379  Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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